
 

  

 

FACIAL SERUM 
SKIN REDNESS 
AZELAIC ACID 

 
 

- Kalmeert de huid 
- Vermindert onzuiverheden 
- Egaliseert de teint 

 
15 ml |0,5 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 4815 
 

PRODUCT 
 
Een multi-target serum dat de huid schoon houdt zonder onzuiverheden, het 
ongemak van roodheid vermijdt en zorgt voor een egale huidtextuur. Azelaïnezuur 
werkt door de poriën in de diepte te zuiveren, waardoor huidoneffenheden minder 
zichtbaar worden en de oppervlakkige huidlagen worden verfijnd. Met zijn 
verhelderende eigenschappen helpt Centella asiatica de zichtbaarheid van donkere 
vlekken en tekenen van veroudering te minimaliseren, waardoor de teint er 
helderder en egaler uitziet. 
 

ONZE BELOFTE 
 
Dit is een zacht exfoliërend serum, speciaal ontwikkeld om poriën te ontstoppen en 
het huidoppervlak te verfijnen. Het heeft een heilzame werking op de onrustige huid. 
Het helpt de teint te verhelderen en de zichtbaarheid van onzuiverheden te 
verbeteren, terwijl de huidtextuur zichtbaar egaler wordt. Het product richt zich op 
een doffe huid, een oneffen teint en oneffenheden. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Breng 2-4 druppels aan op een gereinigd gezicht en masseer zachtjes in. Wacht tot 
het serum volledig is opgenomen en gebruik vervolgens moisturizers en 
oliebehandelingen om al het goede in te sluiten en de effecten van het serum te 
verbeteren. 
 

BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
Aloë vera (Aloe barbadensis):  
Aloë Vera is een van de meest complete cosmetica-actieve bestanddelen. De 
kracht van vetplanten (zoals Aloë vera) om te overleven in ruwe omgevingen is te 
danken aan hun ongelooflijke vermogen om vocht vast te houden. Ze zijn ook zeer 
ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren maken 
succulenten uitstekend in huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijke 
hydraterende, huidherstellende eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en 
verzachtend. 
 
Azelaïnezuur: 
Azelaïnezuur is een type zuur dat bekend staat als een dicarbonzuur dat is afgeleid 
van granen zoals gerst, tarwe en rogge en biedt zachte exfoliërende eigenschappen 
om poriën te helpen ontstoppen en de huidtextuur te verfijnen. Azelaïnezuur staat 
bekend om zijn vermogen om rode huid en oneffenheden te verminderen. Het helpt 
onzuiverheden te verminderen en post-acné vlekken en andere verkleuringen te 

vervagen. Azelaïnezuur is ook een uitstekende antioxidant. 
 
Gotu Kola (Centalla Asiatica-extract):  
Centella Asiatica, ook bekend als Gotu Kola of tijgergras, heeft uitstekende 
eigenschappen voor de huid. Het ondersteunt de genezing dankzij zijn gehalte aan 
triterpeenderivaten die de vorming van fibroblasten stimuleren. Daarom wordt het 
gebruikt bij de behandeling van wonden en om recente littekens minder zichtbaar te 
maken. Het is ook een uitstekende antioxidant, waardoor het in staat is de tekenen 
van vroegtijdige veroudering te voorkomen, de huid te verstevigen en het algehele 
uiterlijk te verbeteren. Het voorziet de huid ook van een heilzame dosis collageen. 
Bijzonder heilzaam voor de droge en gevoelige huid dankzij de sterk hydraterende 
werking. 
 
Vitamine E (Tocopherol):  
Vitamine E heeft veel eigenschappen, maar het onderscheidt zich als de vitamine 
van jeugd en schoonheid. Het is een antioxidant die cellen beschermt tegen alle 
externe agressie, zoals vervuiling, pesticiden en stress, de belangrijkste oorzaak 
van vroegtijdige veroudering. Vitamine E draagt ook aanzienlijk bij tot de productie 
van energie. 
 
Glycerine (Glycerin):  
Glycerine is een zogeheten humectant. Het is een lichaamseigen stof die zich in de 
bovenste laag van onze huid (de hoornlaag) bevindt. Daarnaast kan glycerine ook 
worden gebruikt als ingrediënt in huidproducten. Het is vochtinbrengend en heeft 
het vermogen om water aan te trekken en vocht vast te houden.  
 
 

INGREDIËNTEN 
 
Aloe barbadensis Leaf Juice**, Propanediol, Maltodextrin, Azelaic Acid, Centella 
Asiatica Extract**, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, 
Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. (**certified 
organic) 
 
 


